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AUTOR
Lalau é poeta e publicitário. Nasci-

do em 1954, em São Paulo, seu nome 
é Lázaro Simões Neto. Começou a es-
crever para crianças em 1994 e desde 
então já publicou mais de vinte livros 
infantis, muitos deles em parceria 
com a ilustradora Laurabeatriz. 

ILUSTRADORA
Laurabeatriz é ilustradora e artista 

plástica. Ela nasceu em 1949 no Rio 
de Janeiro, mas atualmente vive em 
São Paulo. A carreira de ilustradora 
se iniciou em 1982, por meio de cola-
borações com jornais e revistas. Ilus-
trou seu primeiro livro pouco tempo 
depois disso. Em suas ilustrações, 
costuma trabalhar com as técnicas 
de desenho em pastel seco e pintura 
com guache e tinta acrílica. 

OBRA
Olha que eu viro bicho... de jardim! é 

mais um fruto da parceria entre o au-
tor Lalau e a ilustradora Laurabeatriz.

Nesta obra, os animais de jardim, 
especialmente os insetos, são o 
ponto de partida para uma curiosa 
e delicada brincadeira. Por meio de 
poemas rimados, o livro nos convida 
ao jogo da imaginação... e da imita-
ção! Afinal, se eu abrir os braços sob o 
xale da minha avó, será que fico igual 
a uma borboleta? Com uma lanterna 
na mão, em meio à escuridão, talvez 
possa até parecer um vaga-lume! 
Mais fácil ainda é imitar uma cento-
peia: preciso apenas de algumas de-
zenas de pares de sapatos!

Criando singelas e divertidas solu-
ções para o jogo da imitação, Lalau 
convida o pequeno leitor a se aven-
turar no infinito universo de um jar-
dim. Assumindo a voz da criança que 
destemidamente se lança ao jogo, 
cada poema surpreende pela delica-
deza e originalidade. As ilustrações 
de Laurabeatriz, por sua vez, colabo-
ram com a construção de sentidos, 
ajudando o leitor a visualizar, com 
detalhes e pequenos mimos, cada 
situação proposta pelos versos.

Gênero textual:
Poesia

Competências:
Língua Portuguesa, Arte e Ciências

Temas:
O mundo natural e social / Jogos 

e Brincadeiras

Categoria:
Fundamental I (1º ao 3º ano)

2

CLASSIFICAÇÕES



Vale ressaltar também que, ao fi-
nal de cada poema, o autor acres-
centa uma curiosidade a respeito 
dos famosos bichos de jardim. Você 
sabia que a abelha é o único inse-
to que produz alimento para os 
seres humanos? E que a joaninha 
colabora com a agricultura ao se 
alimentar das pragas que estragam 
as plantas?

Assim, entre o fato e a poesia, en-
tre o aprendizado e a brincadeira, 
a obra se confirma como uma óti-
ma opção de leitura aos alunos do 

Fundamental I. Como uma introdu-
ção ao gênero poético, ela lança mão 
de rimas e estimula a oralidade com 
a exploração de intenções e ritmos 
de leitura. Para além das atividades 
em Língua Portuguesa, será possível 
também abordar o campo da Geo-
grafia com um estudo sobre os ani-
mais abordados, bem como o campo 
das Artes, tanto no que diz respeito a 
visuais quanto de cena.

Portanto, sem mais delongas, é 
hora de correr ao jardim! Uma grande 
aventura nos aguarda!
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP02 e EF15LP18) 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

O que é um bicho de jardim? Uma 
minhoca? Uma borboleta? Uma for-
miga? E o que dizer de um cachorro 
que dorme no jardim? Será que ele 
também pode ser considerado um 
“bicho de jardim”? Por quê? Após 
um breve bate-papo sobre o tema, 
elabore uma lista de possíveis ani-
mais de jardim com a turma. Essa 
lista deverá ser guardada para ativi-
dades futuras.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Apresente a capa do livro à turma, 
pedindo-lhes que observem aten-
tamente a ilustração. Os alunos pro-
vavelmente notarão o desenho que 
representa uma “menina-abelha” 

dentro de uma flor. O que essa ima-
gem lhes sugere? Como relacioná-la 
com o título da obra? Afinal, será que 
as crianças também podem ser con-
sideradas bichos de jardim? Por quê?

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 

(pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social 

do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 
(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências realizadas 
antes e durante a leitura de 

textos, checando a adequação das 
hipóteses realizadas.

Leia para a turma a sinopse do livro, 
localizada na quarta capa. Sucinto, 
o texto nos adianta que se trata de 
um livro de poesia. Os alunos já es-
tão familiarizados com a linguagem 
poética? Quais são as suas principais 
características? Eles possuem algum 
livro de poesia preferido para indicar? 
Qual? Ao final do bate-papo, pergunte 
aos alunos quais são as suas expectati-
vas para a leitura.
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Lendo o livro

Língua Portuguesa
(EF12LP18, EF15LP18, EF01LP17 e 

EF12LP19)

(EF12LP18) Apreciar poemas 
e outros textos versificados, 

observando rimas, sonoridades, 
jogos de palavras, reconhecendo seu 
pertencimento ao mundo imaginário 

e sua dimensão de encantamento, 
jogo e fruição. 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Todos os poemas compartilham 
uma mesma característica: o fato de 
assumirem a voz de uma criança que 
brinca de imitar um animal de jardim. 
Sem adiantar essa informação, peça 
aos alunos que, durante a leitura, 
procurem identificar “quem está con-
tando a história ou o poema” e “qual é 
a situação contada”. Como apoio para 
a atividade, peça que eles observem 
atentamente as ilustrações. Delica-
das e criativas, elas ajudarão a visua-
lizar as brincadeiras propostas pelas 
personagens.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem 
e legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 
dentre outros gêneros do campo 
da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/

assunto/ finalidade do texto.

Antes da leitura, os alunos criaram 
uma lista de possíveis “bichos de 
jardim”. Que tal criar uma nova lista, 
enumerando os animais abordados 
no livro? Ao final da leitura, será pos-
sível comparar as duas listas! Algum 
animal está presente em ambas? 
Qual? O livro apresentou algum bi-
cho novo aos alunos?

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais 
e concretos, observando efeitos de 

sentido criados pelo formato do texto 
na página, distribuição e diagramação 

das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.

Cada poema é seguido por uma 
espécie de informação científica 
acerca do inseto abordado. Chame a 
atenção dos alunos para esses dados, 
pedindo-lhes que identifiquem as 
características gráficas e visuais que 
diferenciam esses pequenos textos 
dos poemas em si. Por exemplo, na 
página 26, o texto sobre o caracol é 
apresentado em espiral, imitando a 
concha do animal; já na página 22, ele 
transcorre ao longo de três semicírcu-
los, aludindo aos saltos de um grilo. 

(EF12LP19) Reconhecer, em textos 
versificados, rimas, sonoridades, 

jogos de palavras, palavras, 
expressões, comparações, 

relacionando-as com sensações e 
associações.

Proponha uma segunda leitura do 
livro, a ser realizada em voz alta pela 
turma. Além de explorar a oralidade 
– dicção, volume de voz –, a atividade 
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também permitirá um estudo da so-
noridade dos poemas, evidenciando 
rimas e explorando ritmos particulares 
de leitura. Afinal, será possível favore-
cer as rimas por meio da leitura? Como? 
Por fim, a cada poema lido, identifique 
com a turma os pares de palavras rima-
das, anotando-as na lousa.

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP09, EF12LP05 e EF35LP28)

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

Forme uma roda com a turma e 
proponha um bate-papo de modo a 
colher as suas primeiras impressões 

sobre a obra. Qual é o seu tema cen-
tral? Os animais de jardim? As brin-
cadeiras de faz de conta? A infância? 
Quais foram os poemas preferidos da 
turma? E o que dizer das ilustrações? 
Alguma imagem se destacou? Qual? 
Conduza essa conversa de forma des-
contraída, permitindo que todos te-
nham a chance de se expressar, bem 
como valorizando a importância de 
exercitar a escuta e o acolhimento do 
ponto de vista dos colegas.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com 
a ajuda do professor, (re)contagens 
de histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 
quadrinhas, cordel), poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, 
dentre outros gêneros do campo 
artístico-literário, considerando a 

situação comunicativa e a  
finalidade do texto.
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Que tal exercitar a escrita criati-
va? À maneira dos poemas do livro, 
cada aluno deverá criar um poema 
que aborde a brincadeira de imitar 
um animal de jardim. É possível uti-
lizar os bichinhos levantados na lis-
ta antes da leitura. É só escolher o 
favorito e soltar a imaginação! Duas 
estrofes devem bastar e, como de-
safio extra, o uso de rimas também 
poderá ser estimulado.

(EF35LP28) Declamar poemas, com 
entonação, postura e interpretação 

adequadas.

(EF15LP09) Expressar-se em 
situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e 
usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo 

adequado.

Para partilhar os poemas cria-
dos com a turma, nada melhor do 
que um sarau em sala de aula! Se 
possível, proponha que cada alu-
no memorize o seu próprio poema, 
declamando-o em voz alta para a 
turma. Para tornar a atividade mais 
agradável a todos, proponha que 
ela seja realizada com a formação 
de uma roda. Na hora de declamar 

o poema, a dicção e o volume da voz 
merecem especial atenção. Para os 
ouvintes, o exercício do silêncio é 
fundamental! Ao final de cada poe-
ma declamado, proponha que a tur-
ma realize uma salva de palmas.

Artes (EF15AR21 e EF15AR04)

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o 
faz de conta, ressignificando objetos 

e fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio 
de músicas, imagens, textos ou 

outros pontos de partida, de forma 
intencional e reflexiva.

Na quarta capa do livro, duas 
perguntas nos intrigam a entrar na 
brincadeira proposta pelos poe-
mas: “Você sabe como imitar uma 
borboleta? Ou como ficar igual a 
um tatu-bola?” A partir desse pe-
queno desafio, convide os alunos 
a se aventurarem na imitação de 
animais, estabelecendo um inter-
câmbio com as aulas de teatro. 
Além da borboleta e do tatu-bola, 
vale experimentar todos os animais 
abordados no livro, e muitos ou-
tros! Para tornar o jogo ainda mais 
interessante, cada aluno pode fazer 
a sua escolha em segredo, lançando 
à turma o desafio de adivinhar qual 
é o animal imitado.

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 
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vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

Nas páginas 29 e 30, podemos vi-
sualizar duas imagens que acompa-
nham os breves textos sobre o autor 
e sobre a ilustradora. Bem-humora-
das, elas retratam os artistas mescla-
dos a animais de jardim! Tomando 
essas ilustrações como exemplo, 
proponha que cada criança crie um 
autorretrato, buscando representar-
-se combinada a um bicho de jardim. 
Como sugestão, o animal escolhido 
pode ser o mesmo utilizado para a 
criação do poema. Asas, estampas 
e antenas são ótimos elementos a 
serem explorados, e as cores, é cla-
ro, são mais do que bem-vindas! Por 
fim, exponha os desenhos nas pare-
des da sala de aula.

Ciências (EF02CI04)

(EF02CI04) Descrever características 
de plantas e animais (tamanho, 

forma, cor, fase da vida, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem parte 
de seu cotidiano e relacioná-las ao 

ambiente em que eles vivem.

Divida a turma em grupos de apro-
ximadamente cinco alunos e peça 
que cada grupo pesquise um dos cha-
mados “bichos de jardim” abordados 
no livro. Tatu-bola, centopeia, borbo-
leta, formiga... as possibilidades são 
diversas! Para guiar a pesquisa, levan-
te perguntas como: quais são as carac-
terísticas físicas do animal? O que ele 
come? Onde ele vive? Os resultados 
das pesquisas podem ser apresenta-
dos em painéis ilustrados, expostos na 
sala de aula e eventualmente apresen-
tados por meio de explanação oral.
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